
 
Põllumajandusministri 20. aprilli 2007. a määruse nr 61 

“Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, 

toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” 

lisa 3 

OHUSTATUD TÕUGU LOOMA RENDILEPING 

 
______________________________ _____ _____________ ________ 
/lepingu sõlmimise koht/ /päev/ /kuu/ /aasta/ 

_________________________________________________________________  

(ees- ja perekonnanimi),  

isikukood ______________________, elukoht 

__________________________________ (edaspidi nimetatud Loomaomanik) ühelt 

poolt ja 

__________________________________________________________________ 

(ees- ja perekonnanimi),  

isikukood ______________________, elukoht 

__________________________________ (edaspidi nimetatud Rentnik) teiselt poolt 

(keda edaspidi nimetatakse eraldiseisvalt Pool ja koos Pooled) sõlmisid käesoleva 

lepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas: 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Lepinguga annab Loomaomanik Lepingu punktis 2.1 nimetatud looma(d) rendile 

Lepingus ettenähtud tingimustel ning kehtivusaja jooksul. 

1.2 Leping jõustub allakirjutamise momendist ja on sõlmitud tähtajaliselt kuni 

____________________________________ kuupäev. 
NB! Minimaalne lepingu kestus on 5 aastat alates ohustatud tõugu looma pidamise toetuse 

esmakordsest taotlemisest! 

 

2. LEPINGU ESE JA ÜLEANDMINE 

2.1 Loomaomanik annab Rentnikule rendile järgmised loomad: 

 

2.1.1 __________________ ____________________________ ________________ 
/tõug/ /looma nimi, TR või reg nr/ /sünniaeg/ 

2.1.2 __________________ ____________________________ ________________ 
/tõug/ /looma nimi, TR või reg nr/ /sünniaeg/ 

2.1.3 __________________ ____________________________ ________________ 
/tõug/ /looma nimi, TR või reg nr/ /sünniaeg/ 

 

2.2 Loomaomanik kohustub andma Lepingu punktis 2.1 nimetatud looma(d) 

Rentnikule üle ______________________________ (kuupäev). 

 

2.3 Loomaomanik kohustub Lepingu lõppemisel Lepingu punktis 2.1 nimetatud 

looma(d) Rentnikult vastu võtma. 

 

2.4 Loomaomanikul on õigus kontrollida looma(de) hoiutingimusi ja heaolu. 

 

3. LOOMA RENDIGA SEOTUD KULUD 

3.1 Rentnik maksab Loomaomanikule Lepingu punktis 2.1 nimetatud looma(de) 

rentimise eest tasu ____________ krooni aastas. 

 

3.2 Looma(de) haigestumise korral maksab ravikulu Loomaomanik/Rentnik (õige 

variant alla kriipsutada). 



 

4. RENTNIKU KOHUSTUSED 

Rentnik kohustub: 

4.1 Looma(d) vastu võtma; 

 

4.2 Hoolitsema igapäevaselt looma(de) heaolu eest; 

 

4.3 Teatama Loomaomanikule viivitamatult looma(de) haigestumisest, kutsuma 

vajadusel arsti; 

 

4.4 Tagastama Lepingu lõppemisel looma(d) Loomaomanikule tähtaegselt. 

 

5. LEPINGU MUUTMINE 

5.1 Lepingu tingimusi võib muuta Poolte kokkuleppel, välja arvatud juhul, kui 

Lepingu tingimuste muutmise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

 

5.2 Ühe Poole esitatud taotluse Lepingutingimuste muutmiseks vaatab teine Pool läbi 

kümne (10) päeva jooksul alates taotluse saamise päevast. Keeldumise korral 

teatatakse sellest teisele Poolele koos vastavasisulise põhjendusega viie (5) päeva 

jooksul. 

 

6. LEPINGU LÕPPEMINE JA ÜLESÜTLEMINE 

6.1 Leping lõpeb tähtaja möödumisel. 

 

6.2 Lepingu ennetähtaegne lõpetamine toimub ühe Poole kirjalikul taotlusel, millest ta 

on kohustatud teist Poolt kirjalikult teavitama vähemalt 1 kuu ette. 

 

7. LÕPPSÄTTED 

7.1 Lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse 

mõlema Poole poolt. 

 

7.2 Looma(de) eest makstavat ohustatud tõugu looma pidamise toetust on õigus 

taotleda Rentnikul. 

 

7.3 Leping on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, millest kummalegi Poolele 

jääb üks eksemplar. 

 

Lepingu Pooled: 

 

Loomaomanik:      Rentnik: 

 

Nimi:         Nimi: 

 

___________________     ____________ 
/allkiri/         /allkiri/ 

         

 


